
Національний центр «Мала академія наук України» став 

повноправним партнером усесвітньо відомої компанії PHYWE на 

теренах Східної Європи. 

12 лютого в німецькому Геттінгені було підписано договір про науково-

методичне співробітництво між Національним центром «Мала академія наук 

України» і провідним світовим виробником навчально-наукового обладнання 

німецькою компанією PHYWE. 

Інформаційний і технологічний простір сучасності дуже швидко 

наповнюється технічними засобами й новим супровідним контентом. 

Відповідно до цього процесу розширюються межі освітніх середовищ в 

аспекті використання цих технологічних пропозицій. На гребені хвилі 

технічних рішень для модернізації наукового експерименту перебувають 

декілька світових брендів. Один із них – корпорація PHYWE – відомий 

світовий бренд, який займається виготовленням навчально-наукового 

обладнання для всіх навчальних закладів світу. 

І. Чернецький, кандидат педагогічних наук, заввідділу створення 

навчально-тематичних систем знань НЦ «Мала академія наук України»: 

«Делегація Національного центру “Мала академія наук України” 

перебувала на території заводу-виробника корпорації PHYWE в  

м. Геттінген. Ми познайомилися безпосередньо з технічними розробниками, 

які займаються виготовленням безпосередньо обладнання, бачили всю 

виробничу лінію і мали можливість надати технічні консультації, які 

стосуються саме їхнього обладнання. І це було сприйнято не як критика, а 

як наші гарні побажання в плані розвитку нашої співпраці». 

Корпорація PHYWE, зацікавившись досвідом Національного центру 

«Мала академія наук України», підписала з ним угоду про те, що будь-які 

методичні розробки, які з’являються в НЦ «МАНУ» на основі обладнання 

PHYWE, упроваджуватимуться у світову практику. Також німецькі фахівці 

погодилися на те, що будь-які розробки корпорації PHYWE буде 

презентовано на теренах України практично безкоштовно. Педагоги й 

науковці Малої академії наук матимуть змогу не тільки ознайомитися з ними, 

а й упровадити їх у методику викладання природничих дисциплін. 

Цей випадок є унікальним: лише вдруге (після угоди НЦ «МАНУ» з 

компанією Fourier Education) світова корпорація вступає в переговори 

безпосередньо з українським партнером і готова надавати свої послуги на 

теренах України. Отже, Національний центр «Мала академія наук України» 

став повноправним партнером корпорації PHYWE на теренах Східної Європи 

(Кутнякова Т. Національний центр «Мала академія наук України» став 

повноправним партнером всесвітньо відомої компанії PHYWE на теренах 

Східної Європи // Мала академія наук України (http://man.gov.ua). – 2013. – 

18.02). 


